
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (15كتاب الطهارة ) –بلوغ المرام شرح: 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-فقد قال المصنف 

 باب: الغسل وحكم الجنب
 ))الماا  مان الماا ((: -صالى هللا علياه وسالم-قاال: قاال رساول هللا  -رضي هللا عنه-ن أبي سعيد الخدري ع

 رواه مسلم، وأصله في البخاري.
))إذا جلس بين شعبها األربع : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

ن لم ينزل((اد مسلم: متفق عليه، ز  ثم جهدها فقد وجب الغسل((  .))وا 
وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: ياا رساول هللا إن هللا ي يساتحيي مان الحاق، فهال علاى 

 .. الحديث، متفق عليه.))نعم، إذا رأت الما ((المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: 
في المرأة تار  فاي منامهاا  -عليه وسلمصلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
))نعام فمان أيان متفق عليه، زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هاذا؟ قاال:  ))تغتسل((ما ير  الرجل؟ قال: 

 يكون الشبه؟((.
يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: كان النبي  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
 لحجامة، ومن غسل الميت، رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.الجمعة، ومن ا
 -صالى هللا علياه وسالم-في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، وأمره النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

 أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.
))غسل الجمعة واجب علاى كال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد 

 أخرجه السبعة. محتلم((
))مان توضاي ياوم الجمعاة فبهاا : -صالى هللا علياه وسالم-قاال: قاال رساول هللا  -رضاي هللا عناه-وعن سامرة 

 رواه الخمسة، وحسنه الترمذي. ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل((
يقرئنا القرآن ما لم يكان جنباا ، رواه  -يه وسلمصلى هللا عل-قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن علي 

 الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.
))إذا أتى أحدكم أهلاه : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 

 .إنه أنشط للعود(())فرواه مسلم، زاد الحاكم:  ثم أراد أن يعود فليتوضي بينهما وضو ا ((
يناام وهاو جناب مان  -صالى هللا علياه وسالم-قالات: كاان رساول هللا  -رضي هللا عنهاا-ولألربعة عن عائشة 

 غير أن يمس ما ، وهو معلول.



الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول 
 :-الىرحمه هللا تع-المصنف 

 باب: الغسل وحكم الجنب
دل مصددر غسدل،  الغسل: عندنا الفعل غسل والفعل اغتسل، عنددنا غسدل مصددره ؟يدسل غسدل يغسدل غسدْس، الغس 
ذا قلنا: مصدر قلنا: مصدر ألي شدء؟ل  واغتسل يغتسل اغتسااْل، ؟ذْا الُغسل ما نوع االشتقاقل هل هو مصدرل وا 

ل غسدْس، ومصددر اغتسدل اغتسدااْل، فالغسدل..ع ألن عنددنا ُغسدل هاهل عرفنا أن مصدر غسل الغسدل، غسدل يغسد
سددل، فالَغسددل مصدددر غسددل، والُغسددل ؟يددسل ؟ذا عرفنددا أن االغتسددال مصدددر اغتسددل، والغسددل مصدددر  وَغسددل وغل

 غسل، ؟ذْا الُغسلل ؟يسل
 طالب:.......

 كيفل
 طالب:.......

ضِّ َنَبات ا{يعنء هو مغسل ثانء الغتسل، أو اسم مصدرل نعمل اسم المصدرل  َرأ َن األأ ( سورة 71]) }َوَّللاهُ َأنَبَتُكم م ِّ
ال اسم مصدرل اسم مصدر، والمصدرل ؟نباتدْا، فمصددر اغتسدل: اغتسدااْل، والغسدل اسدم  نوح[ هذا ؟يسل مصدر وا 
سددل ف ددو مددا  مصدددر، فالُغسددل واالغتسددال بمعنددى، وأمددا الَغسددل ف ددو مصدددر غسددل، غسددلا الثددوب َغسددْس، وأمددا الغل

سل كالصابون والشامبو، واألشنان وغيرها مدن المدواد التدء توضدع يجعل م ع الما؟، ُيغسل به، ويغتسل به، ف و غل
سل.  مع الما؟ يقال ل ا: غل

أي األحكام المتعلقة بمن أصابته جنابةع ألن الجنب من أصابته جنابة، وهو مسزم ل ذا اللفظ زيد  "وحكم الجنب"
دون جنب.. ؟لى آخره، ومن م من يطابق على قلة، يقول: جنبان وجنبون، جنب، وهند جنب، والزيدان جنب، والزي

المقصود أن الجنب من أصابته جنابة، وهذا الباب معقود ألحكام الغسل، وما يوجب الغسل، وصدفة الغسدل، ومدا 
 يستحب له الغسل، ومن يلزمه الغسل، ف و جنب.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المصنف 
))الماا  مان : -صالى هللا علياه وسالم-قاال: قاال رساول هللا  -ضاي هللا تعاالى عناهر -"عن أبي سعيد الخادري 

المددا؟ مددن المددا؟، المددا؟ األول المددراد بدده المددا؟ الددذي يغتسددل بدده، المددا؟  رواه مساالم، واصااله فااي البخاااري" المااا ((
جددب لسغتسددال، األول المددا؟ المعددروذ الددذي يغتسددل بدده، مددن المددا؟ الددذي هددو ؟يددسل نعددمل الددذي يخددر ، المددا؟ المو 

سوا؟ كان من الرجل أو من المرأة، المدا؟ مدن المدا؟، هدذا الحددي  يددل بمنطوقده أنده ؟ذا حصدل اءندزال سدوا؟ كدان 
مددن الرجددل أو مددن المددرأة فذندده حينلددذج يجددب غسددل الجسددد بالمددا؟، ؟ذا حصددل المددا؟ بسددبب اءنددزال فذندده يجددب غسددل 

ومه ؟نه ؟ذا لم يحصل ؟نزال فذنه حينلدذج ال غسدل، يكفدء فدء ذلدك مف  ))الما؟ من الما؟((البدن بالما؟، ولذا يقول: 
أوله، منطوق الحدي  منطوقه أنه ؟ذا حصل اءنزال وجب االغتسال، ومف ومه أنده ؟ذا لدم يحصدل اءندزال فذنده ال 

))المددا؟ ألن المسددند ؟ليده الدذي هددو المبتددأ معدرذ  ))المددا؟ مدن المدا؟((يجدب االغتسدال، واألسددلوب أسدلوب حصدر 
وهذا أسلوب يقتضء الحصر عند أهل العلم، فس ما؟، يعندء ال اغتسدال، كهنده قدال: ال مدا؟، يعندء ال  ن الما؟((م



اغتسددال ؟ال مددن المددا؟، مددن اءنددزال، وكددان هددذا فددء أول األمددر، كددان هددذا فددء أول األمددر، أندده ال اغتسددال ؟ال مددن 
 تانين، ولذا جا؟ الحدي  الذي يليه:اءنزال، ثم بعد ذلك نسخ، وأن االغتسال يجب بمجرد التقا؟ الخ

))إذا جلااس بااين شااعبها : -صاالى هللا عليااه وساالم-قااال: قااال رسااول هللا  -رضااي هللا عنااه-"وعاان أبااي هرياارة 
ن لاام يناازل((متفااق عليااه، زاد مساالم:  األربااع ثاام جهاادها فقااد وجااب الغساال(( ؟ذا جلددي يعنددء الرجددل بددين  "))وا 

هدددذا  ))وان لددم ينددزل((ا فقددد وجددب الغسددل، متفدددق عليدده، زاد مسددلم: شددعب ا، يعنددء شددعب المددرأة األرهددع، ثدددم ج ددده
الحدي  ناسخ للحدي  الذي قبله، فالحدي  األول كان فء أول األمر رخصة، كان الحدي  فء أول األمر السابق 

ن كانا قبل هذا الحدي   ))الما؟ من الما؟((رخصة  ))؟ذا جلي بين شعب ا األرهع ثم ج دها فقد وجب الغسل، وا 
كما فء رواية مسلم، وقد بدين أهدل العلدم أن األول حددي  منسدوث والثدانء حددي  ناسدخ، مدن ند  علدى  م ينزل((ل

ذلك جمع مدن أهدل العلدم، الترمدذي قدال: ؟نده حددي  منسدوث، وكدان ذلدك فدء أول األمدر، وفدء العلدل ذكدر الحددي  
نعمل الحددي  صدحيم مدا فيده ؟شدكال،  قال: وهينا علته فء الكتاب، فسمى النسخ علة، النسخ علة أو ليسا بعلةل

: "وقد -علل الجامع-لما بين الترمذي فء كتابه علة هذا الحدي  وهء النسخ، ذكر أنه منسوث، ثم قال فء العلل 
أن العلدة عبدارة بينا علته فء الكتاب" فسمى الترمذي النسخ علة، وهدل صدحيم أن النسدخ علدةل نعدمل ذكرندا سدابقْا 

لعلة أن ا سبب خفدء، هذا األصل فء اة الخبر الذي ظاهره السسمة من ا، ء صحعن سبب خفء غامض يقدح ف
لء، يقدح فء صحة الخبر، هذا ال يقدح فدء صدحة الخبدر، الخبدر صدحيم، كيدف قدال الترمدذي: لكن هذا سبب ج

 هاهل ل؟ن النسخ علة
 :.......طالب
فدء صدحة الخبدر بدهن كدل مدن الحددي   علة مؤثرة مدن حيد  عددم العمدل بالحددي ، ف دء تجدامع العلدة المدؤثرة نعم

ن كدان صدحيحاْ  ،المعل الذي اشتمل على علة مؤثرة ال يعمل ب ا، والحدي  المنسوث ال يعمل به فهشدبه المعدل  ،وا 
 .هذه الحيثيةمن 

يعندء الرجدل، وحدذذ للعلدم  "))إذا جلاس((: -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا " :ء حدي  أبء هريدرةيقول ف
الضددمالر ضددمير المددذكر للمددذكر، وضددمير المؤندد  للمؤندد ، لددو أراد المددرأة لقددال: ؟ذا جلسددا  بها(())بااين شااعبدده، 

 ،بددين شددعبه، تتغيددر الضدددمالر، لكددن الجلددوي مسددند ؟لدددى الرجددل، ؟ذا جلددي يعنددء الرجدددل بددين شددعب ا يعنددء المدددرأة
 األرهع.

نايدة عدن الجمداع، مدا يحتدا  ؟لدى الشعب األرهع قيل: هء يداها ورجسها، وقيدل: غيدر ذلدك، فالمقصدود أن الكدل ك
أقول: ما نحتا  ؟لى تفصيل، وقد كان الناي يخفى علدي م الشدء؟  ،مزيد تفصيل فء هذا البابع ألنه واضم، نعم

الكثيددر مددن بددداهياا هددذا األمددر ؟لددى وقددا قريددب، ثددم جددا؟ا وسددالل الشددر المقددرو؟ة والمسددموعة فصددار يطلددع علددى 
 المشدتكى، وكدان النداي ؟لدى وقدا قريدب مثدل هدذه األمدور قبدل الددخول مثل هدذه األمدور حتدى الصدبيان، فدذلى هللا

 بليلة يعرذ مثل هذه األمور، قبل ذلك ال يدري.
مكد  شد رين يغتسددل مدن قرقدرة الدبطن، يقدرأ فددء كتدب الفقده أن الموجدب للغسدل ؟يجدداب  -هللا عليده رحمدة-الندووي 

للغسدل، مدا يعرفدون هدذه األمدور، فدء غفلدة تامدة ، فظن هذا هدو، قرقدرة قدال: هدذا موجدب ...حشفة أصلية فء فر 
عن هذه األمور، لكن اآلن لو تسهل أصغر الصبيان ذكر لك بالتفصيل شء؟ ال تعرفه، كلده بسدبب هدذه الوسدالل 



فسداد البيدوا والمجتمعداا،  مدن الوافدة التدء القصدد من دا وال ددذ تددمير األخدسق، وهدء مدن أقدول وسدالل ال ددم وا 
أو يدددعء لنفسدده العقددل يجلددب هددذه األمددور وهددذه  ،أن بعددض الندداي ممددن يتصددف بالعقددلمؤسددف واألسددف شددديد ال

نء الناي بالكوار  والمصدالب بسدبب اتخداذ وعلى من تحا يده، وكم مُ  ،فيجنء على نفسه أوالْ  ،الشرور ؟لى بيته
ن فدديمن يقتنددء مثددل  ،هددذه اآلالا واسددتعمال ا، نسددهل هللا السددسمة والعافيددة، والغددس ظدداهر للرعيددة هددذه اآلالا، وا 

وأنه يستعمل ا فيما يبداح مدن أخبدار ومدا أشدبه ذلدك، لكدن حتدى األخبدار هدل تسدلم مدن  ،ادعى ما ادعى أنه يراقب ا
الشرل من الذي يقدم األخبار فء هذه القنواال من الذي يسلط عليده الضدو؟ فدء هدذه األخبدار مدن اللقطداا، تجدد 

نسدهل هللا العافيدة، وتجدد اءنسدان يدزعم أنده ينظدر ؟لدى  ،الفاتندااهؤال؟ األشرار يسلطون األضوا؟ على المومسداا 
ويعتنددء باألخبددار، وقددد أصددابته دعددوة أم جددريج، ينظددر فددء وجددوه المومسدداا صددباح  ،ويسددتمع األخبددار ،األخبددار

والمصدالب  ،واألسدللة كثيدرة لوال يددري كيدف أثدر هدذا األمدر علدى قلبده وعلدى ولدده ،مسدا؟، ويظدن هدذا أمدر عدادي
التددء جرت ددا هددذه اآلالا، فكددم مددن امددرأة تتصددل تشددتكء زوج ددا، أندده يمكدد  األشدد ر ال ينددام مددع امرأتدده فددء  كبيددرة

 ،ب دا، وكدم مدن مصديبة وقعدا بدين األب وهنتده دهدوز  فراش ا، فذذا رأل هذه الصدور الفاتندة الماجندة ازدرل زوجتده،
والمعصدوم مدن  ،تدء امدت ا ب دا البيدواواالبن وأمه، وهين األث وأخته، حد  وال حر  مدن المصدالب والكدوار  ال

على كل حال الذي جرنا ؟لى هذا أننا ال نحتا  ؟لدى المباشر، عصمه هللا، والجانء األول هو المتسبب، وال يعذر 
فيشدرح فدء كتدب  ،معروذ عند النايكان غير ألن هذا  ((؟ذا جلي بين شعب ا األرهع ثم ج دها))تفصيل معنى 

ن كدان كسمدْا فدء األصدل قبديم ينبغدء أن  لعنى هذا الكسمويوضم ويبين ؟يس م ،الحدي  ألن مثدل هدذا الكدسم وا 
ال يباح به، ؟ال أن الحاجدة تقتضدء ذلدك، كيدف يبدين الحكدم الشدرعء المسدتنبط مدن هدذا الحددي  والحددي  مدا ف دم 

 ال بد منه، لكن فء مثل هذه األوقاا كثير من الناي ال يحتا  ؟لى بيان، يعرفه. لأصسْ 
ن لام متفق عليه، زاد مسلم:  فقد وجب الغسل(())وهذا كناية عن الجماع، ومعالجة اءيدس ،  ج دها(())ثم  ))وا 
 وهذا الحدي  ناسخ للحدي  الذي سبقه. ينزل((

جا؟ فء المسند وغيره عن أبء بن كعدب أنده قدال: ؟ن الفتيدا التدء كدانوا يقولدون: ؟ن المدا؟ مدن المدا؟ رخصدة، كدان 
رخدد  ب ددا فددء أول األمددر ثددم أمددر باالغتسددال بعددد، هددذا ندد  علددى أن هددذا  - عليدده وسددلمصددلى هللا-رسددول هللا  

 على شرط البخاري. ........صححه ابن خزيمة وابن حبان، قال اءسماعيلء: ؟نهو الحدي  ناسخ للذي قبله، 
 داود ؟ال ، ولدددو لدددم يحصدددل ؟ندددزالوأنددده يجدددب الغسدددل بمجدددرد اءيدددس  ،المقصدددود أنددده لدددم يخدددالف فدددء هدددذه المسدددهلة

 فس اغتسال ؟ال باءنزال. ((؟نما الما؟ من الما؟))فقال:  ،الظاهري 
 الحدي  الذي يليه:

في المرأة تر  في منامها ما  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أنس "
ال أم سدليمل  :يمل قالداأو أم سدل "زاد مسلم: فقالت أم سلمة متفق عليه. ))تغتسل((قال:  ،ير  الرجل أم سدلمة وا 

 نعمل
 طالب:.......

 لنعم
 طالب:.......



المدرأة تدرل فدء منام دا  "((؟هه أو الشابَ ))نعم، فمن أين يكون الشبأ ؟ قال: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا" طيب
رل أنده يجامع دا تد -وهن شقالق الرجال- ه يجامع امرأة كما أن المرأة ترل ما يرل الرجل، الرجل يرل فء منامه أن

المرأة ترل فدء  ))تغتسل((واالجتماع فء المنام، قال:  منام ا ما يرل الرجل من االحتسمرجل، فء المرأة ترل فء 
يعنددء ؟ذا  : ))تغتساال((قددال -عليدده الصددسة والسددسم-منام ددا مددا يددرل الرجددل، يعنددء فمددا الحكددمل جددا؟ الجددواب مندده 

 حصل من ا كما يحصل من الرجل من احتسم.
فدددء اليقظدددة  ))نعدددم ؟ذا رأا المدددا؟((هدددل علدددى المدددرأة مدددن غسدددل ؟ذا هدددء احتلمدددال قدددال:  :فدددء الحددددي  الصدددحيمو 

ن لم ينزل((االغتسال معلق بمجرد اءيس ، ولم يحصل ؟نزال، زاد مسلم:  فء المنامل االغتسال معلق بذيسل  ))وا 
لكن جماهير أهل محمول على االحتسمع  ((الما؟ من الما؟)) :برؤية الما؟، باءنزال، وقد قال بعض م: ؟ن حدي 

 اليقظة فء أول األمر، لكنه منسوث. العلم على أنه محمول على 
 ))نعدم ؟ذا هدء رأا المدا؟((برؤيدة المدا؟،  عرفنا أنه مقيدد "))تغتسل((المرأة تر  في منامها ما ير  الرجل؟ قال: "

 تسل ؟ذا احتلم ؟ال ؟ذا رأل الما؟.والرجل كذلك، ال يغ
 م فدء الرجدال أكثدر منده فدء النسدا؟عتسدتبعد مثدل هدذا، نعدم االحدتس "فقالت أم سلمة: وهل يكون هاذا؟ :مسلم زاد"

 لكنه موجود فء النسا؟.
فمدن ))يعندء هدل تدرل المدرأة المدا؟ كمدا يدرل الرجدل المدا؟ل قدال:  "))نعام((وهل يكون هذا؟ قاال:  قالت أم سلمة:"

ددب ه الددذي يوجددد فددء المددا؟، كمددا أن الرجددل يخددر  مندده المددا؟، والشددبَ ن المددرأة يخددر  من ددا ؟ ((لأيددن يكددون الشددبه ه والشل
المولددود المخلددوق مددن هددذه العمليددة عمليددة التقددا؟ الرجددل مددع المددرأة الشددبه حينمددا يشددبه أمدده وأخوالدده، أو يشددبه أبدداه 

ذا عددس مددا؟ المددرأة وسددبق مددا؟ المددرأة مددا؟  وأعمامدده، ؟ذا عددس مددا؟ الرجددل مددا؟ المددرأة أذكددر، ويكددون أشددبه أعمامدده، وا 
سواْ؟ تقدم وتهخر، وعس هذا شء؟ يملكه النايل  ...يشبه أخواله، وليسا المسهلة باليد، يعنء الرجل آن ، وحينلذج 

ال ؟ذا كددان المسددهلة سددبق أتددهخر  ،ال، القددر ؟ذا كددان المكتددوب ولددد سددبق هدذا، ؟ذا كددان المكتددوب أنثددى سددبق هدذا، وا 
سدبق مدا؟ المدرأة  لذا ليي بيد اءنسان، فقد يقول قالل: هدذا الخبدر ؟يدس معنداهما يمكن، ه ،وأتقدم، أو تتقدم وهكذا

يتدهخر فل دا أن تتقددم ؟ذا أرادوا األنثدى أو العكدي، نقدول: ال، هدذا  ،سبق عس ندزل، ؟يدسل ؟ذن األمدر بيدد المخلدوق 
 ليي باليد، ليي المراد به ما تف مون.

 "يغتسل من أربع: من الجنابة -صلى هللا عليه وسلم- قالت: "كان رسول هللا -رضي هللا عنها-وعن عائشة "
وسديهتء الكدسم في دا، وهدل  ،لصدسة الجمعدة "ياوم الجمعاة"ويغتسدل أيضدْا  غتسل من الجنابة، وهدذا محدل ؟جمداع،ي

، فالحددددي  رواه أبدددو داود "ومااان غسااال الميااات" يغتسدددل مدددن الحجامدددة "ومااان الحجاماااة"هدددو واجدددب أو مسدددتحبل 
ضعيف فيه خصال لديي  أبو داود، قال أبو داود: الحدي ضعفه على ه ضعيف، ن  وصححه ابن خزيمة، لكن

الو فالغسددل مددن الجنابددة العمددل عليدده  العمددل علي ددا، الو العمددل عليدده العمددل عليدده، الغسددل يددوم الجمعددة  لال ا  لدديي  ا 
 لنعدم لضدو؟ندواقض الو مدن  لهداه لمدا الدذي تقددم لندا فدء الحجامدةعليه العمل، الغسدل مدن الحجامدة  لعليه العمل

ضدعيف، فيده خصدال لديي  :دل قال أبدو داو ن ا ال تنقض الوضو؟، فس توجب الوضو؟، فكيف توجب غسسْ ل ؟نعم
الحددي  صدحيم  ((مدن غسدله فليغتسدل، ومدن حملده فليتوضده)) :تقددم لندا الحددي  ،من غسل الميداالعمل علي ا، 

الو  غسدل يدوم الجمعدة جمداهير أهدل العلدم علدى ، فالغسدل مدن الجنابدة ؟جمداع، والضعيف عند أهل العلدم لضعيف ا 



أن د س، هذه التء أشدار ؟لي دا أبدو داو ومن تغسيل الميا ف ،بوجوبه، وأما الغسل من الحجامة :وقيل ،أنه مستحب
فصدددرح  ،لددديي العمدددل علي دددا عندددد أهدددل العلدددم، وهدددذا كنايدددة عدددن تضدددعيفه :فقدددالفيددده خصدددال لددديي العمدددل علي دددا، 

 .بالتضعيف
 -علياه الصا ة والسا م-عندما أسلم وأمره النباي أثال في قصة ثمامة بن  -هللا عنه رضي-وعن أبي هريرة "

عليده -متفق عليه، قصة ثمامدة بدن أثدال لمدا جدا؟ وهدو مشدرك فرهطده النبدء أصله و  "أن يغتسل، رواه عبد الرزاق
عليدده -النبددء  غسددله بددهمرهددل كددان ثددم لمددا أسددلم انطلددق ؟لددى حددالط فاغتسددل، لكددن  ،فددء المسددجد -الصددسة والسددسم
أن يغتسدل، ؟ذْا  -صدلى هللا عليده وسدلم-بدء أمره الن :هنا فء رواية عبد الرزاق لأو باجت اد منه -الصسة والسسم

كوندده انطلددق ؟لددى حددالط هددذا يعنددء أندده اجت ددادْا  لكيددف فددء الروايددة فددء الروايددة األخددرل انطلددق ؟لددى حددالط فاغتسددل
ذذا أسدلم الرجدل مدن موجبداا الغسدل اءسدسم، فدل ل دذا األمدر، فالغسدل امتثدا لنعدم لنه امتثال ل دذا األمدرأو أمنه، 

سدديهتء  وأ ة أن يغتسدل، فيددهتءأمددر ثمامدد -عليدده الصددسة والسدسم-ألن النبدء  بعدد أن كددان كدافرْا عليدده أن يغتسددلع
 بعدد  خدديْس فجددا؟ا برجددل، الددذي هددو ثمامددة، فرهطددوه فددء -عليدده الصددسة والسددسم-فددء أبددواب المسدداجد أن النبددء 

عليددده الصدددسة -لكدددن أمدددره سدددارية مدددن سدددواري المسدددجد، الحددددي  متفدددق عليددده، يعندددء أصدددل القصدددة متفدددق علي دددا، 
ولذا اختلف العلما؟ فء الغسل بعد اءسسم، هل هو واجب لثمامة أن يغتسل هذا عند عبد الرزاق فقط،  -والسسم

فاءسددسم الغسددل قبددل ؟سددسمه،  ندده واجددب مطلقددْا، ولددو لددم يصددب مددا يوجددب: ؟فمددن م مددن يقددول لأو لدديي بواجددب
أن  -عليده الصدسة والسدسم-ألنه هنا رتب األمر بالغسل على ؟سدسمه، أسدلم فدهمره النبدء  بمجرده موجب للغسلع

 يغتسدل سدوا؟ كدان اغتسدل قبدل ؟سدسمه؟ن كان قد أصابته جنابة قبل أن يسدلم فعليده أن  :ومن م من يقوليغتسل، 
فالكدافر ال نيدة لده من نية، وغسله قبل ؟سسمه لديي بالصدحيم، لتخلدف شدرطه، ألن الغسل ال بد له  لأولم يغتسل

م تصبه ب ذا أو ل ن أصابته الجنابةسوا؟ كان مم مرجم أن من أسلم يهمر باالغتسالوال ط ور، وعلى كل حال ال
 .الحدي 

اءسدسم، فدهمرنء أريدد  -صدلى هللا عليده وسدلم-أتيدا رسدول هللا  :ود من حدي  قيي بن عاصم، قدالأخر  أبو دا
علدى كدل حددال أمدر مدن أسدلم أن يغتسدل هددذا ال  أخرجده أيضدْا الترمددذي والنسدالء بنحدوه،و أن أغتسدل بمدا؟ وسددر، 

 .على هذا كل من أسلم يؤمر باالغتسال، هذا من أسلم بعد أن كان كافراْ ؟شكال فيه، ف
غسال الجمعاة واجاب ))قاال:  -مصلى هللا عليه وسل-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 

 لء وابددن ماجددهد والترمددذي والنسددال البخدداري ومسددلم وأبددو داو المددراد بالسددبعة أخرجااه الساابعة، ((علااى كاال محااتلم
 لنعدم لالواجدب فدء االصدطسح لس معندى واجدب؟يدواجدب  ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) وأحمد، سبعة

طسقداا شدرعية وألفداط اصدطسحية، ف دل يتفدق االصدطسح ويعاقب تاركه، هنداك  ،ما يثاب فاعله امتثاالْ  ألقداب وا 
الواجدب عندد أهدل االصدطسح، الدذي اسدتقر  ((غسل الجمعدة واجدب)) لاآلن مع مراد الشارع من هذه اللفظة أو ال

ويعاقدب تاركدده، هدذا الدذي اتفدق عليده االصدطسح، والسدنة مدا يثدداب  ،عليده االصدطسح أنده مدا يثداب فاعلده امتثداالْ 
ألن الصدسة مددن  لسدنة فددء النصدو  ويدراد ب ددا الواجدبعوال يعاقدب تارك ددا، مدع أنده جددا؟ ؟طدسق ا ،ل دا امتثداالْ فاع

المكدروه الدذي  لنعدم ددلل ألن دا  مدن سدنن ال عن الصدسة ال يدهثم تارك دا: ؟هل يستطيع أحدد أن يقدول ال دل،سنن 
اقدب فاعلده، جدا؟ فدء النصدو  مدا يددل علدى يثداب تاركده، وال يعمدا أنده  :استقر عليه االصطسح عند المتهخرين



طسقاا اصطسحية، قد يستقر االصطسح علدى غيدر مدا أن من فعل المكروه معاقب،  ف ناك ؟طسقاا شرعية، وا 
}ُكلُّ  جا؟ فء سورة اءسرا؟النصو  ويراد به أنه المحرم المجزوم تحريمه، فء  ه النصو ، فالمكروه جا؟جا؟ ب

ُروه ا{َذلَِّك َكاَن َسي ٍُّئُه عِّ  َد َرب َِّك َمكأ ، ابتحريم دطدوع دد الكثيدر مدن المحرمداا، المق( سدورة اءسدرا؟[ بعدد أن عد83]) نأ
وتسددير  ،وينبغددء أن تقددنن هددذه االصددطسحااهددو األصددل، االصددطسح مددع مددراد الشددارع  هددذا توافددق فددس شددك أن 

صددطسحاا ؟نمددا هددذه االألن  الشددرع هددذا هددو األصددلعحسددب ألفدداط الشددارع، كددل مددا قددرب االصددطسح مددن ؟طددسق 
ال فمدددا معندددى أن يقدددول ، هدددء فدددء عدددرذ المتشدددرعة  ((غسدددل الجمعدددة واجدددب)): -صدددلى هللا عليددده وسدددلم-النبدددء وا 

زكداة الفطدر  -صدلى هللا عليده وسدلم-فدرض رسدول هللا " :ليي بواجب، ما معنى قول ابن عمر :والجم ور يقولون 
وال مشداحة فدء اصدطسحاا  :أو نقدول لهدل هدذا عنداد زكداة الفطدر ليسدا بواجبدة، :والحنفيدة يقولدون  "من رمضان
" وأندتم تقولدون:  لديي بفدرضل فرض رسدول هللا" :ابن عمر يقول لهذه محادة ظاهرة :هل نقول لنعم لاالصطسح

أو أن للوجددب معنددى غيددر مددا يتضددمنه  للدديي بواجددب :والجم ددور يقولددون  ((غسددل الجمعددة واجددب)) :الرسددول يقددول
 لفس اختسذ غير ما يتضمنه االصطسح عندهم نىوللفرضية مع لاالصطسح
 :......الطالب

على لسان الشرع، واستعماله فء االصطسح، واستعمال الفرض  أنا قصدي اللفظة، استعمال الوجوب؟يه نعم، ال 
غسل الجمعة ليي : الجم ور يقولون  لن هذه محادة: ؟فء لسان الشرع، وعدم استعماله فء االصطسح، هل نقول

اآلن ؟ذا اختلدف الف دم علدى مدورد  لنعدم ((غسدل الجمعدة واجدب)) :يقول -عليه الصسة والسسم-الرسول  بواجب،
األسدود عدادي، الل اللدون نعدم الندايلهدذا وس يسدمونه اللدون الكثيدف  لنعم لاءبل وس تسمء العرب ألوان اواحد، 

هددذا  ال يددا أخددء هددذا لدديي بددهملم :للددو قددا لأملددم، وس معنددى أملددم لاللددون األسددود فددء اءبددل مددثسْ  لوس يسددمونه
نقدول: هدذا أسدود،  : ال مدا هدو أملدمقدوليضدحى بكبشدين أقدرنين أملحدين،  -عليده الصدسة والسدسم-أسود، والنبدء 

الو كسمددك صددحيم   ل، اللددون المعددروذ هددذا الكثيددر ذا دداأحددد يعددرذ مددن اءبددل ألوانمددا معنددا  لنعددم لصددحيمغيددر  ا 
  ....أحدعندنا الظاهر ما  لهاه
أملم بعيد كل البعد عن لون الملم، الملم أبيض أملم،  :فء مثل هذا فء الب الم أسود، يقالاللون اللء  :أقول أنا

الو : أسود، يصير كسمده صدحيم أملم، أقول :ال أنا ما أقوليقول:  ......وهذا أسود، ورا؟  لنعدم للديي بصدحيم ا 
هددذا أملددم،  :أبدديض نعددم، لكددن أنددا تقددول لددء الملددم لنعدم لفددء أحددد يخددالف أن هددذا أسددود ،أسددود لمدا هددو بصددحيم

الو : ال أسود صحيم أقول لك  :يا أخء لو رأيا بعير باللون العادي مثدل لدون البداب ذا، وقلدا لده أندا لنعم لال ا 
ال مدا هدو ب دذا اللدون، هدذا لونده  :.......... ؟لى اآلن، وقلدا لدهيعرفه الناي، الذي ما وجدنا أحدهذا اللون الذي 
 قددد تختلددف فيدده االصددطسحااالواحددد ....... المددورد نقددرر أن حقيقددة لوس نريددد أن نقددرر لنعددم لبدديج، وس يقددول

: حقك فء لغة العرب وعلى لسان الشرع أعم مما خصه جل االصطسحيين، ؟ذا قلا مثسْ كلمة واجب واألعراذ، 
يعندء أن  لمثلدكمعنى هدذا أندك تدهثم ؟ذا عصديته، وهدو زميلدك  لطاعتك فرض علء، وس معنى هذاواجب علء، 

الذي ال أستطيع أن أتنصل عنه، وهنا جم ور أهل العلدم لديي مدن علء، وهو عندي بمنزلة الفرض، تحتم حقك م
ألن لفددظ الواجدددب فددء لغدددة وأنددتم تقولدددون: مسددتحب، واجدددب  :بدداب المعاندددة، وال مدددن بدداب المحدددادة، الرسددول يقددول

 ولدذا جدا؟ فدء الحددي  الدذي يليده:د أهدل العلدم، وفء عرذ الشدارع أوسدع مدن االصدطسح الدذي أسدتقر عند ،العرب



يعنددء بددالو، أو المحددتلم  ((غسددل الجمعددة واجددب علددى كدل محددتلم)) لوس معنددى محدتلم ((واجدب علددى كددل محددتلم))
ال ))أو مثل ما قلنا فء  لمن احتلم لالمحتلم من أصابته جنابة :يمكن أن نقول لممكن لمن احتلم وأصابته جنابة
ال ؟ذا قلندداوهنددا مددن بلددو االحددتسم،  ليعنددء مددن بلغددا المحدديض ((؟ال بخمددار يقبددل هللا صددسة حددالض ن غسددل : ؟وا 

له قيمة، الحددي  مدا  الجمعة واجب على كل محتلم، من احتلم بالفعل أي أصابته جنابة، صار الحدي  الغء ما
دي ، د هدذا الحدنعرذ الحكم من غير هذا الحدي ، نصو  كثيرة تؤكد هدذا الكدسم مدن غيدر ورو له قيمة الغء، 

 :جا؟ الحدي  الذي يليه فء الكتابمؤكد ألحكام سابقة،  هأولى من كون وكون الحدي  مؤسي لحكم جديد
من توضي يوم الجمعة )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال، قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن سمرة بن جندب "

 ليسيدل على ؟ ((ل فالغسل أفضلومن اغتس)) ا السنةونعم ،سنة أخذيعنء الفب ا  "ونعمت((فبها 
 الطالب:......

، وأنه ال يدؤثم تاركده، وأن كدوهذا عمدة الجم ور فء حمل الحدي  األول على االستحباب المتهعلى االستحباب، 
الشددرع اسددتعمل الوجددوب فددء أعددم مددن االصددطسح، قددول جم ددور أهددل العلددم أن غسددل يددوم الجمعددة مسددتحب، جددا؟ 

متدهخر، عثمدان مشد ود لده بالجندة،  ،ر يخطب، والقصدة فدء الصدحيم، انتقدده عمدروعم -رضء هللا عنه-عثمان 
عثمدددان مدددا جدددا؟ ؟ال مدددع الخطبدددة، أو بعدددد الخطبدددة، عمدددر  :يقولدددون  ي؟ذا رآه الندددا ،وقددددم رأي فدددء اءسدددسم، وقددددوة

و؟ والوضد :استنكر عليه، بين أنه ما أن توضه وحضدر، يعندء أدرك الوضدو؟ وجدا؟، يعندء مدا اغتسدل، فقدال عمدر
، ف دذا الفعدل مدن عثمدان واءقدرار مدن عمدر فاغتسدل ارجدع :ولدم يقدول لده عمدر ليعنء مع ذلك مدا اغتسدلا لأيضاْ 

البمحضر الصحابة يددل علدى أن الغسدل لديي بواجدب، ظداهر و  مدن توضده يدوم )) :مدع الحددي  لمدا هدو بظداهر ا 
العلدم علدى أن الغسدل سدنة ل وعلدى كدل حدال قدول جم دور أهد ((، ومن اغتسدل فالغسدل أفضدلاالجمعة فب ا ونعم

علدى مدا كدان عليده األمدر فدء  ((غسدل الجمعدة واجدب)) عة، ومن م مدن يحمدل الحددي  السدابقصسة الجممؤكدة ل
لبلددل والعددرق أول اءسددسم، قبددل أن يوسددع علددى الندداي، كددانوا يلبسددون الثيدداب مددن الصددوذ، والصددوذ ؟ذا أصددابه ا

الغسدل، لمدا وسدع علدى النداي صداروا يلبسدون األندواع الثانيدة مدن كري ة، فهمروا وأكدد علدي م فدء  صارا له روالم
وكهن رأي اءمام مالدك ممدزو   ، ومن اغتسل فالغسل أفضل،اوخفا هذه الروالم، من توضه فب ا ونعم ،األلبسة

مددن هددذا كلدده، أندده يلددزم أهددل الحددرذ والم ددن ومددن تنبعدد  روالددم كري ددة يلزمدده الغسددل، يجددب عليدده أن يغتسددل دون 
 .غيره

ن لم يصرح بوجوبه، ؟نما قدالو  األمدر بالغسدل يدوم الجمعدة مؤكدد جددْا،  :أما ابن القيم فقد أكد على تهكد الغسل، وا 
يعندء عندد مدن يقدول بوجدوب الدوتر يعنء كهنه يقرب من الوجوب، فلم يصرح بالوجوب، ووجوبه أقول من وجدوب 

ء عنددد يعندد أقددول مددن قددرا؟ة البسددملة فددء الصددسةو  ))أوتددروا يددا أهددل القددرآن((: مددع أندده جددا؟ األمددرالغسددل كالحنفيددة، 
مددي ووجوبدده لأو مددع شدد وة عنددد الحنابلددة،  ،عنددد الشددافعية ؟مددا مطلقدداْ مددي النسددا؟ الشددافعية، ووجددوب الوضددو؟ مددن 

الذكر كما يقول الحنابلة على مدا تقددم، ووجوبده مدن الق ق دة فدء الصدسة كمدا يقدول الحنفيدة، عندد الحنفيدة الق ق دة 
ومدددن الحجامدددة وغيدددره، المقصدددود أن ابدددن القددديم لدددم يصدددرح بدددالوجوب، ؟نمدددا قدددال  ،مدددن الرعددداذمبطلدددة للوضدددو؟، و 

 .بوجوب هذه األمور ف و أوجب من ا وآكد :باالستحباب المؤكد جدْا، بل هو قريب من الوجوب، فذذا قلنا



والغسددل ركدده، وال يليدق بالمسددلم تاسددتحبابه، يتهكددد وعلدى كددل حددال قددول جمداهير أهددل العلددم علددى أن غسدل الجمعددة 
هدو  لتدهدرجحدي  سمرة بن جندب  الذي يعتمد عليه عامة أهل العلم الحدي  هذاسمعناها، أفضل، قصة عثمان 

فددء صددحة سددماع معددروذ خددسذ بددين أهددل العلددم ال، و ة، مددن روايددة الحسددن عددن سددمر ةمددن روايددة الحسددن عددن سددمر 
علدى االتصدال،  ةعدن سدمر تده عنعن بدذطسق، وتحمدل ة، مدن م مدن يدرل أن الحسدن سدمع مدن سدمر ةالحسن من سمر 
، ومددن م مددن يقددول كمددا جددا؟ فددء -رحمدده هللا تعددالى-ندده لددم يسددمع عندده مطلقددْا، والحسددن مدددلي : ؟ومددن م مددن يقددول
قددال لددء ابددن  :كمددا فددء صددحيم البخدداري  شدد يدحدددي  العقيقددة، قددال حبيددب بددن ال ةسددمع مددن سددمر  :صددحيم البخدداري 

فب دذا الددن ، أي علددى هدذا الددن  يعتمدد مددن يثبددا ، ةمدن سددمر  :فقددال لالحسددن حددي  العقيقددةممددن سدمع  :سديرين
حمدل البقيدة علدى نلمداذا ال ، و مع منده حددي  واحدد، واألصدل أنده ثقدةنده سد: ؟مطلقْا، يقدول ةسماع الحسن من سمر 

 .-رحمه هللا تعالى-والمعروذ أن الحسن مدلي، بل كثير التدليي  لالسماع
 ،أمددا حدددي  العقيقددة فددس ؟شددكال فيدده، ومددا عددداه محددل خددسذعلددى كددل حددال سددماع الحسددن مددن سددمرة فيدده خددسذ، 

ولددده طدددرق أخدددرل تشددد د لددده، وهللا  ،حسدددنه جمدددع مدددن أهدددل العلدددمترمدددذي، ال هنلكدددن الحددددي  حسدددمدددا عنددددنا،  ومنددده
 .المستعان

أن  أو نكمدل علدى لخوان كثيرة جدْا، ف ل ترون أن نجيب على األسدللة ويتدرك بداقء الددري للغددنعم، األسللة يا ؟
، وهدذه -؟ن شدا؟ هللا- ، فدء المددة المقدررة؟لدى يدوم الخمديي ؟ن شدا؟ مقددور عليده قرر يعندء ؟لدى كتداب الصدسةالم

تحددال علددى التددء ال عسقددة ل ددا بمددا نشددرح بعددض األسددللة سدديما  ن مثددل هددذه األسددللة ال: ؟األسددللة أنددا قلددا مددراراْ 
 لفي ا كثرةنجيب على األسللة األسللة  لوس رأيكمفرصة، ما دام موجود الشيخ، 

 لهاهحلقتين أو أكثر، أكثر من برنامج بالنسبة لنور على الدرب، تهخذ قد 
 الطالب:......

 لكيف
 الطالب:......

 ؟ن رأيتم أن نجيب على األسللة ونترك، من هذه األسللة أول األسللة هذا السؤال: 
 
 


